
 وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها (( ياتتمة املناقشة حول اآلية: 

  . رقيبا )) عليكم كان اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساء كثيرا رجاال منهما

  ؟ ما العالقة يف قوله: بني األمر بالتقوى وبني كوم يتساءلون به الشيخ :

  ألن كوم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم والعظيم جيب أن يتقى .  الطالب :

  قول: (( واألرحام )) فيها قراءتان ؟  الشيخ :

  )) ؛  واألرحام)) ((  واألرحام (( الطالب :

  سر ؛ )) بالك واألرحام)) بالنصب ، ((  واألرحامأوال أعطنا قراءة ونشوف بعدها توجيهات ؟ ((  الشيخ :

  على قراءة النصب ؟  الشيخ :

  اتقوا األرحام  الطالب :

  كيف نتقيها ؟  الشيخ :

  يعين أن ال تقطعوها . الطالب :

 )) ؟ واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام)) ؟ املعىن أيش يكون ((  واألرحاموعلى قراءة اجلر ((  الشيخ :

  فيكون عطفا على أيش ؟  الشيخ :

  على الضمري يف " به "  الطالب :

  كذا ؟ طيب الشيخ :

)) " كان " تفيد املضي وهل اهللا عزوجل كان رقيبا مث زالت رقابته ؟  إن اهللا كان عليكم رقيباقوله: ((  الشيخ :

  ال ؛ بل هو كان رقيبا وال زال رقيبا ؛  الطالب :

  يعين إذا هي مسلوبة الزمان ؟  الشيخ :

  الزمن ،  مسلوبة الداللة على الطالب :

)) هي ليس املعىن  إن اهللا كان غفورا رحيما واملقصود ا حتقيق اتصافه ذه الصفة وهلا نظائر مثل: ((  الشيخ :

  كان فيما مضى ؛ بل ثبت أنه غفور رحيم .

اآلية فيها إشكال على قراءة اجلر من حيث القواعد النحوية ؛ ألن النحويني يقولون إذا عطفت على ضمري 

بالضمري املنفصل ؛ أو أعد حرف اجلر فقل: تساءلون به وباألرحام ؛ فهل نقول إن يف القرآن ما  متصل فأت

خرج عن القواعد ؟ ال ؛ نقول: إن القرآن حاكم وليس حمكوما عليه ، وكون النحويني يقولون هذا الشاذ ؛ نقول: 

؛ وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب الشاذ أنتم ، ليس يف القرآن ما هو شاذ أبدا ، القرآن بلسان عريب مبني 



فإنه بنزول القرآن به يكون كثريا أو قليال ؟ يكون كثريا يقرأه الناس يف كل وقت ويف كل حني ؛ وهلذا أنكر الرازي 

وأنكر حممد رشيد رضا وغريهم من العلماء أنكروا على النحويني إنكارا بالغا يف هذا ، وقالوا كيف يقولون إن يف 

يئا شاذا ؟ والقرآن حيكم وال حيكم عليه ؛ بل إذا جاء يف القرآن تركيب مل يعرف يف اللغة العربية فإن القرآن ش

  الفضل للقرآن بإحياء هذا الرتكيب ؛ وابن مالك رمحه اهللا قال: إنه ليس بالزم أن يعاد حرف اجلر فقال: 

   إذ قد أتى     في النظم والنثر الصحيح مثبتا وليس عندي الزما                        

وهذا هو الصحيح ؛ وعلى هذا فنقول: يف كل آية زعم النحاة أا شاذة ، نقول الشاذ أنتم ، ليس يف القرآن شاذ 

، كل ما يف القرآن فهو على اللغة الفصحة بلسان عريب مبني ؛ وجيب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم ا 

(( وآتوا قال اهللا تبارك وتعاىل:  ن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطالح حادثة مث يقال القرآن شاذ .وعليها ال أ

)) مفعول أول ؛ و((  اليتامىمبعىن جاءوا ؛ وقوله: ((  )) أتوا و(( ؛  )) مبعىن أعطوا آتوا((  اليتامى أموالهم ))

 اليتامىيس أصلهما املبتداء واخلرب ؛ وقوله: (( )) ينصب مفعولني ل آتوا)) مفعول ثاين ، وهذا الفعل ((  أموالهم

)) مجع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو االنفراد ؛ واملراد به اصطالحا من مات أبوه وهو صغري مل يبلغ سواء كان 

ال يتم ذكرا أم أنثى ؛ أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه حبسب االصطالح واحلكم الشرعي ؛ وهلذا جاء يف احلديث: ( 

)) أمواهلم يعين ؟  وآتوا اليتامى أموالهم) أي بعد بلوغه ألنه إذا بلغ استقل بنفسه ؛ وقوله: ((  الحتالمبعد ا

وآتوا اليت هلم سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم لكن أخذمتوها بغري حق ؛ وقوله: (( 

)) يعين ال ختونوا منها شيئا وال تكتموا منها شيئا وال تفسدوها بل أعطوها كما كانت ؛ وال يلزم  اليتامى أموالهم

)) أن نعطيهم املال وهم أيتام ؛ ألن اليتيم ال يعطى ماله إال إذا اخترب ، كما  آتوا اليتامى أموالهممن قوله: (( 

وهنا  فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ))(( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح قال اهللا تعاىل: 

فرق بني دفع املال إليه وبني حفظ املال له حىت يؤتاه كامال ؛ فاآلية اليت معنا املراد ا األول أو الثاين ؟ الثاين ؛ 

الدفع معناه ال أرى ما فهمتم األول والثاين ؟ هل هناك فرق بني اإليتاء وبني الدفع ؟ نقول نعم بينهما فرق ؛ ألن 

)) وأما  حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمتعطيه املال حىت يبلغ ويرشد ، (( 

 وال تتبدلوا الخبيث بالطيب((  إيتاء املال فاملراد أن حنفظ املال هلم حبيث نعطيهم إياه كامال عند وجود الدفع .

)) أي ال تأخذوا اخلبيث بدال عن  ال تتبدلوا الخبيث بالطيباخلبيث ، ((  )) يعين ال تأخذوا الطيب بدال عن

الطيب ؛ كيف ال نأخذ اخلبيث بدال عن الطيب ؟ املعىن: أننا ال نعطيهم اخلبيث من أموالنا ونأخذ بدله طيبا ، 

حلرام خبيث ؛ ففيها وا ا الطيب ألن األموال حرام وانهذا معىن اآلية ؛ وقيل: معناها ال تأخذوا أمواهلم تستغ

، مثاله: أن يكون لليتيم غنم مسينة جيدة  وجهان ؛ الوجه األول: أال تأخذوا الطيب من أمواهلم وتعطوهم اخلبيث



، وعند وليه غنم هزيلة رديئة ؛ فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الرديء ، فهذا حرام ؛ أو يكون عنده بر 

)) أي  ال تتبدلوا الخبيث بالطيب؛ فاملعىن إذا ((  ئا خملوطا ، وما أشبه ذلكطيب نقي ؛ فيأخذه ويعطيه برا ردي

ال تأخذوا الطيب وتعطوه اخلبيث ، هذا واحد ؛ املعىن الثاين أو الوجه الثاين: ال تأخذوا من أمواهلم شيئا ألن 

ا عن الطيب الذي أمواهلم حرام عليكم واحلرام خبيث ، ويكون معىن اآلية: ال تأخذوا أمواهلم فتستغنوا 

تكتسبونه بوجه حالل ؛ وكال األمرين حمرم يعين سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه شيئا أو أخذت ماله الطيب 

" قال العلماء إا مبعىن " مع "  إلى)) "  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم((  وأعطيته ماال رديئا ، فكله حرام .

)) ضمنت معىن " تضموا " أي  تأكلوا وقيل: بل " إىل " على باا ولكن (( أي ال تأكلوا أمواهلم مع أموالكم ؛

ال تضموا أمواهلم إىل أموالكم فتأكلوها ؛ وهذا األخري أصح ؛ ألن تضمني الفعل معىن فعل آخر يف القرآن كثري 

ها على املعىن القليل ، وإتيان " إىل " مبعىن " مع " قليل ؛ ومحل اآلية على املعىن الكثري يف القرآن أوىل من محل

وهذه من قواعد التفسري أن محل اآلية على املعىن الكثري يف القرآن أوىل من محلها على املعىن القليل ألا إذا  

))  إنه)) ((  إلى أموالكم إنهكانت هي الكثري يف القرآن صارت هي اصطالح القرآن وهي حقيقة القرآن ؛ (( 

ملكون من شيئني: تبديل اخلبيث بالطيب ، والثاين: أكل األموال إىل أموالنا ؛ (( الضمري يعود على الفعل السابق ا

 )) أي كان عند اهللا (( إنه كان حوبا كبيرا)) أي هذا الفعل ؛ فالضمري يعود على الفعل املفهوم مما سبق ((  إنه

بائر ، فهذا من الذنب الكبري )) أي إمثا أو ذنبا ؛ والكبري ضد الصغري ؛ ألن الذنوب تنقسم إىل صغائر وك حوبا

بيان رمحة اهللا عزوجل ، حيث أوصى ؤالء اليتامى ؛ ألن اليتيم حمل الرمحة ؛ يف هذه اآلية عدة فوائد ؛ منها:  .

ومنها: وجوب  . فهو مكسور اخلاطر ليس له أب ورمبا ال يكون له أم أيضا ؛ فلهذا أوصى اهللا بالعناية به ومباله

ما وجهه ؟ ألنه يلزم من إيتاءهم أمواهلم يلزم منها احلفظ إذ لو فرط وأمهل وضاعت  حفظ أموال اليتامى ؛

ويتفرع  )) . أموالهمومن فوائدها: أن اليتيم ميلك ، وملكه تام ؛ لقوله: ((  األموال مل يكن قد آتاهم أمواهلم .

)) ذ من أموالهم صدقة تعاىل: (( خعلى هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه ؛ ألن الزكاة تبع للملك ، قال اهللا 

أعلمهم أن اهللا افترض عليهم وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثهم إىل اليمن قال: ( 

إنه ) فإذا ثبتت امللكية ثبت وجوب الزكاة ؛ ويف هذا رد على قول بعض أهل العلم رمحهم اهللا  صدقة في أموالهم

ال اليتامى ؛ ألن اليتيم صغري غري مكلف ؛ فنقول يف اجلواب عن هذا: إن الزكاة ليست ال جتب الزكاة يف أمو 

تكليفا حمضا ؛ بل هي تكليف حلق الغري وهم الفقراء ، فهي شبيهة بالدين ؛ وهلذا وجبت يف أموال اليتامى 

ن جتب عليه نفقته ؛ من أين أن اليتيم جتب النفقة يف ماله على مومن فوائدها:  واانني وإن كانوا غري مكلفني .

تؤخذ ؟ إثبات املالية ، والنفقة واجبة على كل غين لكل فقري ؛ فإذا متت شروط النفقة ومل يبقى إال البلوغ قلنا إن 



ومن  . البلوغ ليس بشرط ؛ ألن اهللا أثبت املالية لليتامى وإذا ثبنت املالية ترتب عليها ما يرتتب على ذوي األموال

ومن فوائدها: إطالق اسم " اخلبيث  .))  وال تتبدلوا الخبيث بالطيبأداء األمانة ؛ لقوله: (( فوائدها: وجوب 

" على الرديء ؛ صح ؟ على أحد الوجهني يف تفسري اآلية ؛ وقد صرح اهللا عزوجل بأن الرديء يسمى خبيثا 

ألرض وال تيمموا الخبيث يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من افقال: (( 

)) فسماه خبيثا أي مسى الرديء خبيثا ؛ ومسى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم البصل وحنوه خبيثا  منه تنفقون

ومن فوائدها: حترمي ضم مال اليتيم إىل مال  وقال إنه حالل ، وقال إنه حالل مع أنه تطلق عليه وصف اخلبيث .

)) أما إن ضم  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكمأين نأخذها ؟ من قوله: (( الويل إذا كان لقصد إتالفه ؛ من 

ماله إىل ماله ال لقصد األكل واإلتالف ولكن لقصد احلفظ والتجارة فإن هذا ال بأس به ؛ بل قد يتعني على 

يف النهي ؛  اإلنسان ؛ فإذا ضم مال اليتيم إىل ماله لقصد احلفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه وال يدخل

)) مل يقل: ال ختلطوها ؛ وهلذا قال اهللا يف سورة البقرة: ((  أموالهم إلى أموالكم وال تأكلواألن اهللا قال: (( 

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم واهللا يعلم المفسد من المصلح ولو 

ل ضم املال إىل املال لقصد احلفظ أو التكسب جيب أن )) لكن يف حا شاء اهللا  ألعنتكم إن اهللا عزيز حكيم

حيتاط اإلنسان يف كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله ؛ ومتام االحتياط أن يشهد على ذلك ، فيقول مثال: 

أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم يف ضمن مايل الذي اشرتيت به األرض ، اشرتيت به السيارات ، وما أشبه ذلك 

بأخذ الطيب وإعطاء اخلبيث أو أكل ماهلم من  األيتام . ومن فوائدها: أن العدوان على مال  سب به .ما يتكمن 

فإن قال قائل: ملاذا مل يقل عزوجل: وال تأكلوا أمواهلم  )) . إنه كان حوبا كبيراكبائر الذنوب ؛ لقوله تعاىل: (( 

، ومل يقل إىل أموالكم ؟ فاجلواب: أقول مل يقل: وال تأكلوا أمواهلم ويطلق ، لو قال: وال تأكلوا أمواهلم إنه كان 

ل مال )) ألن ويل اليتيم قد يتسرت ، قد يتسرت ويدخأموالهم إلى أموالكم حوبا كبريا ، لكفى ؛ لكنه قال: (( 

)) وعلى هذا فيكون هذا ـ أعين ((  ال تأكلوا أموالهم إلى أموالكماليتيم يف ماله ومن يعلم عنه ؟ فلهذا قال: (( 

، حبيث نقول لو أكل ماله من غري أن يضمه إىل ماله فهو جائز ال ، ال نقول ؛ بل )) ـ ليس قيدا إلى أموالكم 

 مث قال اهللا عز ماله وال يعلم أحد به . يفيتسرت فيدخل مال اليتيم  نقول هذا إمنا ذكر اهللا هذا ألن بعض األولياء

اآلية األوىل يف أموال  )) وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...وجل: (( 

ما طاب وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا اليتامى ، يف البضع ، قال: ((  أبضاعاليتامى والثانية يف 

إن خفتم أال )) مجع يتيم واملراد به اليتامى من النساء ، اليتامى من النساء ؛ وقوله: ((  اليتامى)) (( لكم 

فمن خاف )) قال بعضهم: اخلوف هنا مبعىن العلم يعين علمتم أال تقسطوا ، واستدل بقوله تعاىل: ((  تقسطوا



فإن معىن (( فمن خاف )) أي فمن علم ؛ ولكن ))  من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فال إثم عليه

)) أن املراد ا اخلوف وإن مل يعلم ؛ لكن مىت  وإن خفتم أال تقسطواالصحيح يف هذه اآلية ، يف آية النساء (( 

)) أي أال تعدلوا يف اليتامى ؛  أال تقسطواخاف اإلنسان أال يقسط يف اليتامى فليفعل ما ذكر اهللا ؛ وقوله: (( 

ق بني " أقسط " و " قسط " األول معناها ؟ قسط مبعىن: عدل ، وأقسط أي جار ؛ لكن لو عكست وهنا فر 

)) وقال: ((  إن اهللا يحب المقسطينألصبت ؛ قسط مبعىن جار وأقسط مبعىن عدل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: (( 

ليتامى ؛ وكانوا يف اجلاهلية إذا )) أي أال تعدلوا يف ا أال تقسطوا)) إذا ((  وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

توىل اإلنسان على ابنة عمه جار عليها ، جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة ، أو يتزوجها بدون مهر ، أو مبهر 

قليل ، أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن يريد أن يتهجرها ، أو غري ذلك من أنواع الظلم واجلور ؛ فقال اهللا عزوجل 

)) يعين ليست النساء  فانكحوا ما طاب لكم من النساءتم عدم العدل فالباب مفتوح (( مرشدا عباده: إن خف

معدومة إال هؤالء اليتيمات ؛ بل األمر واسع اعدلوا عنهن ، اعدلوا عنهن وجوبا أو استحبابا ؟ وجوبا ، إذا 

 طاب لكم من النساءفانكحوا ما خاف أن ال يعدل يف اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها ؛ صح ؟ لقوله: (( 

؛ " ما " فسرها بعضهم مبن ، فانكحوا من طاب ؛ ملاذا ؟  )) يعين اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء

" من "  فقالوا إن " ما " مبعىن، قال: ألن املرأة عاقلة من ذوات العقل والعاقل له " من " وغري العاقل له " ما " 

القول ضعيف ؛ بل نقول: إذا كان األمر يراد به الوصف فالوصف ليس أي فانكحوا من طاب لكم ؛ ولكن هذا 

من العقالء فيؤتى مبا ، وهنا املرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها ؟ الثاين ، لوصفها ؛ وهلذا عرب مبا ، قيل: 

ا وليست أن اختيار املرأة ملا قام ا من األوصاف اليت توجب اختيارها ؛ فالصحيح أن " ما " هنا يف موضعه

)) أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم وال تكرهوا أنفسكم  ما طاب لكممبعىن " من " ؛ وقوله: (( 

على نكاح من ال تريدون ومن ال تطيب لكم ؛ ألن إكراه اإلنسان نفسه على من ال تطيب له كإكراه الرجل 

ال يشتهيه صار هذا الطعام يف معدته حجارة  نفسه على طعام ال يشتهيه ، وإذا أكره اإلنسان نفسه على طعام

تنكح المرأة يعين ال تعظمه املعدة ؛ ولكن انكح من تطيب به نفسك . تطيب النفس بأي شيء ؟ باجلمال ؟ ( 

، تنكح املرأة اآلن لوظيفتها ؛ ألن الوظيفة  ) ومن املال الوظيفة ألربع: لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها

أغلبية وإال  ليس كذلك ؟ إذا املرأة تطيب للرجل ألحد هذه األوصاف األربعة ، وهذه أوصافحتصيل للمال ؛ أ

 فانكحوا ما طاب لكم من النساءفقد ينكح املرأة ال هلذه األوصاف ألسباب أخر ؛ لكن هذا هو الغالب ؛ (( 

كون مبينة هلذا املبهم ؛ بيانية ؛ ألا جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول ؛ فت )) " من " يسميها العلماء

)) هذه  وما تفعلوا من خير يعلمه اهللاوكلما جاءت " من " بعد اسم الشرط أو اسم املوصولة فهي بيانية (( 



  بيانية ؛ وكذلك هنا .

  )) ؟  وإن تخالطوهم فإخوانكمسؤال يقول: إن بعض العلماء قال إن هذه اآلية منسوخة بقوله: ((  السائل :

)) ليس  وإن تخالطوهم فإخوانكماجلواب: أن هذا القائل أخطأ ، أخطأ خطأ عظيما ؛ ألن قوله: ((  الشيخ :

)) وال تأكلوا أموالهم هو األكل الذي ى اهللا عنه هنا حىت نقول إن بني اآليتني تعارض ؛ اهللا يقول: (( 

ن هذا ال بأس به ؛ لكن بعض ختلطوها ألجل أن تأكلوها ؛ أما إذا خلطها لإلصالح أو ملصلحة فقد عرفتم أ

العلماء ـ عفا اهللا عنا وعنهم ـ إذا عجزوا بني النصني قالوا هذا منسوخ ؛ وأقول إذا عجزوا وقد ال يكون بني 

النصني تعارض ؛ قد يكون كل نص حمموال على معىن ؛ وهذه مسألة خطرية ، جدا خطرية ؛ ألن معىن النسخ 

ىن النسخ أنك أنكرت املنسوخ وال ... حكما شرعيا ؛ فاملسألة خطرية ؛ إنكار املنسوخ ، ما هي مسألة هينة مع

  وهلذا ال جيوز ادعاء النص مع إمكان اجلمع أبدا .

  سؤال عن حكم نكاح املرأة ألوصافها السائل : 

رة ال إله إال اهللا ، إذا هذا قدح يف القرآن ، استغفر اهللا قل اللهم اغفر يل ؛ ليست أوضح بل هذا إشا الشيخ :

  ؛ لكن املعىن تنكح املرأة بأوصافها ال لعينها . أن يركز على املعاين واألوصافمن اهللا عزوجل أن اإلنسان ينبغي 

  سؤال عن اللغة اليت نزل ا القرآن يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم ؟ السائل :

مية يشكل عليك كالمه ؟ ما السبب أنه نزل القرآن بلغتهم ، اآلن لو كلم إنسان عامي باللهجة العا الشيخ :

  يشكل ؛ فهم يف وقتهم اللغة العربية الفصحة مثل اللغة العامية عندنا اآلن.

  سؤال عن من يأخذ أموال اليتامى لينقضها من التلف ؟ السائل :

إذا كان هناك ظامل يأخذ أموال اليتامى حلجة أنه سيحفظه ونعرف أنه ما يريد حفظها بل يريد أكلها  الشيخ :

  ء إنسان جيعلها مع ماله هذا جيب عليه .فجا

  ما حكم من ضم ماله ملا اليتيم مث خسر يف تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم ؟ السائل :

نقول مادام حني فعله يعتقد أن هذا األصلح ولكن أخلفت األمور ليس عليه شيء ليس عليه إمث وال  الشيخ :

)) وهذه قاعدة كل إنسان له والية يف تصرفه ... فضال أن  استطعتمفاتقوا اهللا ما ضمان ؛ ألن اهللا يقول: (( 

  تأيت األمور بغري اختياره بغري ما يتوقع .

  

)) مع أن وجوه االنتفاع مبال اليتيم كثرية  ... وال تأكلوا أموالهم ...ما الفائدة من قول اهللا تعاىل: ((  السائل :

  منها األكل واللباس وحنومها ؟



الفائدة من ذكر األكل ألنه أكثر ما يكون وأعم ما يكون من االنتفاعات وألنه هو الذي ينتفع به البدن  الشيخ :

إن انتفاعا مباشرة ؛ فاللباس أنت تنتفع به لكن من اخلارج ؛ فلهذا جتدون اآليات كلها تعرب يف الغالب بأكل (( 

  )) وأشبه ذلك .ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  يا أيها الذين آمنوا)) ((  الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

وآتوا اليتامى أموالكم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ ((  

إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 

فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا وآتوا النساء وثالث ورباع 

صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 

بلغوا النكاح فإن  اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 

  )) . ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسيبا

  )) . آتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيبو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) ؟  آتوا اليتامى أموالهمما معىن ((  الشيخ :

  أي أعطوهم أمواهلم كامال من غري نقص . الطالب :

  هل هذا يعين أن ندفع إليهم األموال وهم أيتام ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  وهم أيتام ؛  الشيخ :

  ال ندفع ؛ الطالب :

  )) ؟  آتوا أموالهمإذا كيف يقول: ((   الشيخ :

  أي حبفظها هلم ؛  الطالب :

  وأما الدفع ال يكون إال بعد بلوغ ورشد. الشيخ :

  ؟ اليتامى مجع  (( وآتوا اليتامى أموالهم ))يف قوله:  الشيخ :

  مجع يتيم وهو من اليتم ؛ زال اليتم . الطالب :

  الطفل هل يسمى يتيما ؟ إذا ماتت أمه ، إذا ماتت أم الشيخ :

  ال يسمى يتيما ؛ الطالب :

  ملاذا ؟ جعلنا من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه غري يتيم ؟   الشيخ :



  ألن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب خبالف األم . الطالب :

  )) ؟ إلى أموالكم)) كيف قال: ((  وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكمقوله: ((  الشيخ :

  لو ضم ماله إىل ماله للحفظ هل ينهى عنه ؟ الشيخ : الشيخ :

  ال الطالب :

  ما هو الدليل من اآلية هذه ؟  الشيخ : 

   يدل على أن املراد ضمها لألكل يعين الطالب :

هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جوزا إضافة أموال اليتامى إىل أموالنا ال لألكل ولكن  الشيخ :

  فظ ؟ للح

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم المفسد من ((  الطالب :

  )) .المصلح 

  )) ؟  وال تتبدلوا الخبيثما املراد باخلبيث يف قوله: ((  الشيخ :

  أي ال تتبدلوا مال الطيب مبال الرديء ؛  الطالب :

  وعلى هذا الرأي ما املراد باخلبيث ؟  الشيخ :

  الرديء ؛  الطالب :

  وقيل ؟  الشيخ :

  خبيث أي احملرم ؛  الطالب :

  واملعىن أن أموال اليتامى إذا أخذمتوها فهي خبيثة . الشيخ :

  على الرأي الثاين هل هي خبيثة بذاا أو خبيثة لكسبها ؟  الشيخ :

  خبيثة لكسبها . الطالب :

  ا سبقها من املعىن ؟ )) ما موقعها مم إنه كان حوبا كبيرا(( مجلة  الشيخ :

   تبيانية  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  )) . إنه كان حوبا كبيراتعليلية ((  الطالب :

)) هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إىل أمواهلا ألكلها من كبائر الذنوب  إنه كان حوبا كبيرا((  الشيخ :

  ؟ 



  )) . حوبا كبيرانعم ألنه قال: ((  الطالب :

وإن خفتم أال تقسطوا مث قال اهللا تعاىل: ((  هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر ؟ ذكرناها . الشيخ :

)) يعين خشيتم وتوقعتم ؛ وقيل: املعىن ((  إن خفتم((  )) . في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...

)) أي أال  أال تقسطواتم ؛ والصواب أا على املعىن األول أي: خشيتم ؛ وقوله: (( )) : إن علم إن خفتم

)) وكانوا يف اجلاهلية يكون الرجل حتته يتيمة أي عنده مث يؤخر زواجها لنفسه  في اليتامى فانكحوا ...تعدلوا (( 

فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أم  حىت يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره هلا لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها ؛

  إذا خافوا أال يعدلوا يف اليتامى فليعدلوا عنهن 

  

   


